
 
 

 

 

 
 
Us convoco, d’acord amb el que disposa l’article 112 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals i per Decret de l’Alcaldia número 82, de 

data 17 de juny de 2015, a la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que es farà a 

l’Ajuntament el  15 de gener a les 8 del vespre, amb l’ordre del dia annex. 

Us ho comunico amb el temps necessari, tot i advertint-vos que només podeu excusar la 

vostra assistència per causa justificada, que heu de notificar abans de la data de la sessió.  

 
 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
Miquel Arisa Coma 
 
Centelles, 11 de gener de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del dia 12 de desembre de 2018. 

 
2. Llicències 

2.1. Expedient número 2413-0029/2018 
2.2. Expedient número 2413-0030/2018 
2.3. Expedient número 2413-0003/2019 
2.4. Expedient número 2413-0004/2019 
2.5. Expedient número 2414-0003/2019 
2.6. Expedient número 2414-0029/2018 
2.7. Expedient número 2414-0088/2018 
2.8. Expedient número 2414-0089/2018 
2.9. Expedient número 2414-0097/2018 
2.10. Expedient número 2414-0071/2018 
2.11. Expedient número 2414-0086/2018 
2.12. Expedient número 2414-0071/2018 
2.13. Expedient número 2414-0090/2018 
2.14. Expedient número 2338-0003/2018  

 
3. Aprovar, si escau, la renovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Centelles, l’Institut Pere Barnils de Centelles i el Centre Hípic Puigsagordi, SL, per a la 
realització d’un crèdit formatiu sobre conducció de grups a cavall i atencions equines 
bàsiques dins el Cicle Formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives al 
Medi Natural que es realitza a l’Institut Pere Barnils. 

 
4. Aprovar, si escau, les despeses i els pagaments 

4.1. Ajut econòmic número 1/2019 
4.2. Ajut econòmic número 2/2019 
4.3. Ajut econòmic número 3/2019 
4.4. Ajut econòmic número 4/2019 
4.5. Ajut econòmic número 5/2019 
4.6. Ajut econòmic número 6/2019 
4.7. Ajut econòmic número 7/2019 

 
5. Aprovar, si escau, el Projecte de cooperació al desenvolupament 2018 
6. Ratificació dels Decrets de l’Alcaldia 

6.1. Decret número 1/2019 
6.2. Decret número 2/2019 
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